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 כ"א שבט תשס"ה 
 9225ינואר        49

 
 
 
 

   5ועדת הקצאות מס'  –סכום דיון 
 9.9.25 –תאריך  

 
 
 

 סמנכ"ל העירייה  -  מר דוד סטבון  נוכחים : 
 יועמ"ש - מר מיקי גסטוירט  

 מהנדס העיר - מר דניאל צרפתי 
 מנהל מח' נכסים -  מר אבי כהן 

 אדריכלית העיר -  גב' יעל היימן 
 
 

 גזבר העירייה -  מר אריה ברדוגו  רים :נעד
 
 

 :  סוכם
 
 

 3.9224 -ו 4.9224, 9224 –פרסומים מ  9רשימות  3הועבר לרה"ע  –רה"ע בקש לעיין ברשימת הפרסומים  .9
 9.9223 –ו  3.9223, 9223 -פרסומים מ 9וכן 

 
 :  נושאים שונים .9
 

 ₪ (.  52לות למכירת חוברת חוברות ע"י בית דפוס באחריות אבי כהן ) ע 922יופקו  –נוהל  .א
 משרד החינוך יתאמו בין עו"ד מטעם משה"ח ומר מיקי גסטוירט.  –טפסי קרקע  .ב

אצל המנכ"ל אחת 9:42ועדת הקצאות תתקיים באופן קבוע בימי חמישי בשעה  –לו"ז  .ג
 לשבועיים.  

 
 :  נקבעו המיונים הבאים 3/24-ו 4/24מתוך הפרסומים  .4

 
שטח במתחם המאחד מספר מוסדות סוכם כי יגובש הסכם מוסדות חינוך שפורסמו למתן  .א

מיוחד לגביהם המעגן את זכויות הבניה בתנאים מיוחדים וההקצאה תוקפא עד לתכנון המגרש 
 באופן המשלב את סך המוסדות, הכנת מסמך באחריות יועמ"ש. 

 : 3.24/  4.24הדבר אמור לגבי המוסדות הבאים בפרסומים מתאריך 
 342מגרש  –ישיבת חיי שרה  (9)
 .  395+  399מגרש  –ישיבת אמרי בינה  (9)

 . 395+  399מגרש   -ת"ת סוכת דוד   (4)

 . 399מגרש  –בנות רחל  (3)

 . 399מגרש  –מוסדות ויזניץ  (5)

 . 342מגרש  –תורת עולם  (9)
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 . 3.24/  4.24מפרסומים מתאריך  –מוסדות לדיון מחדש  .ב
 

 נועם דוד ושלמה.  (9)
 אוהל אברהם.  (9)

 תורה וחסד חכמה ומוסר. מוסדות  (4)

 מעיינות חיים יוסף.  (3)

 קהילת משכן מנחם.  (5)

 איילה תמימה.  (9)

 אורח לצדיק ישיבת מבקשי תורה.  (7)

 שיבת ישראל.  (9)

 אור ההר.  (6)

 גדולת מרדכי.  (92)

 חיי ישראל.  (99)

 נצוצי אור פולין.  (99)

 עטרת נחום.  (94)

 

 הומלץ לאחד למגרש אחד בקומות.  –תולדות אהרון + מוסדות פינסק קרלין  .ג

 הומלץ על פרסום מחדש מאחר וביקשו שנוי מיקום.  –אול לציון  קהילת .ד

 העמותות המהוות מוסדות חינוך הומלץ לקבל חו"ד אגף חינוך.  .ה

 שאר העמותות הומלץ על המשך הליך אישור ועדת הקצאות ואישור מליאה.  .ו
 
 
 
 
 

 רשמה : הגב' יעל היימן          
 
 
 
 
 

 תפוצה : נוכחים + נעדרים
 ראש העיר –דניאל וקנין מר   העתק : 
 תיק הקצאות   

 
   

 
 
 


